Vacature Fullstack-/ Webdeveloper
Wie zijn wij?
Onlineveilingmeester.nl, onderdeel van OVM | Group, is een online veilingbedrijf dat online veilingen van
zowel roerende als onroerende goederen organiseert. Wij zijn actief in heel Nederland én Europa. Tot onze
opdrachtgevers behoren o.a. ondernemers, banken, curatoren, leasemaatschappijen en overheidsinstellingen. Hierdoor verzekeren we je van een dynamische werkomgeving. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Groningen. Hier zal je dan ook aan de slag gaan!
Hoe start je bij ons?
De gezondheid van de medewerkers staat bij OVM | Group altijd heel hoog in het vaandel. Daarom werken
we nu ook veel vanuit huis. We maken je in korte tijd wegwijs binnen onze webapplicaties en veilingwebsites, zodat je daarna ook zelfstandig aan de slag kunt.
Genoeg over OVM | Group, jij wilt natuurlijk alles weten over jouw toekomstige taken. Hier komen ze:
Programmeren gebeurt voornamelijk in Java, maar bij nieuwe projecten is er genoeg vrijheid om andere
technieken uit te proberen en te implementeren. We staan zeker open voor verbeteringen en nieuwe
ideeën! Je bent van begin tot eind bij projecten betrokken, hebt veel inspraak in de besluitvorming en kan
zo een belangrijke rol spelen in de oplevering van een strak eindproduct.
Aangezien we zeker wat hulp kunnen gebruiken op het gebied van het doorvoeren van IT-verbeteringen op
de veilingwebsites en webapplicaties van OVM | Group, zijn we op zoek naar iemand die minimaal 32-40 uur
per week beschikbaar is.
Een greep uit je takenpakket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het ontwikkelen en verbeteren van het huidige IT-landschap in samenwerking met de teamleden;
Het ontwerpen en implementeren van JAVA-toepassingen;
Het onderhouden, testen en verbeteren van de bestaande JAVA-toepassingen;
Het deelnemen aan sprintplanningen;
Het optreden als probleemoplosser op het gebied van JAVA-programmatuur;
Het omzetten van de wensen van de klanten in concrete JAVA-oplossingen;
Het actief bijdragen aan verbeteringsvraagstukken
Het werken met Spring, Hibernate, MySQL, Javascript en React
Android/iOS

Enthousiast? Lees dan nog heel even verder.
Ben jij een enthousiaste en leergierige Fullstack-/ webdeveloper met actuele ervaring? Ben je continu bezig
met het bijhouden en verbeteren van je eigen kennis en vaardigheden, wil jij je nog verder ontwikkelen en
word je ontzettend blij van deze vacature tekst? Stuur dan je gegevens naar ons toe, wij lezen graag je motivatiebrief en CV door. Wil je eerst wat meer weten over deze job en ons bedrijf alvorens je besluit om te solliciteren, ook prima! Je kunt ons bereiken via 050-2111845.
Sta je nu al te popelen om je gegevens te sturen of wil je eerst wat meer weten over deze job en ons bedrijf
alvorens je besluit om te solliciteren? Mail deze dan naar vacature@onlineveilingmeester.nl t.a.v. Marchien Westerhuis. Wij kijken uit naar je reactie en hopen je snel persoonlijk te spreken! Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

